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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Listopad 2021

roč. XXVII

č. 11

8Kč

Snow Film Fest ve staroměstském kině
Sportovní klub Outdoor
Jeseníky z.s. pořádá v kině
Sněžník v sobotu 13. listopadu 2021 třetí ročník
festivalu Snow Film Fest –
celovečerního pásma špičkových filmů o zimních
sportech a dobrodružstvích.

Snow Film Fest každoročně
přivede do 200 kin po celé
republice více než 25000
diváků. A tak i ve Starém
Městě budete moci spolu
s nimi zhlédnout výběr
z nejlepších dechberoucích
cestovatelských
zážitků
uplynulých let.
Promítání začne v 17.00
hodin. K vidění bude 6
zimních cestovatelských a
sportovních filmů z celého
světa i domácí produkce.
Diváci se mohou opět těšit
na pořádnou dávku adrenalinu i zajímavé životní
příběhy. Hned první snímek Viktor ze sousedního
Slovenska je příběhem
Viktora Beránka, který se
rozhodl žít a zestárnout na
horské chatě v Tatrách. Od
roku 1969 vystřídal coby
nosič řadu tatranských
chat, ale opravdovým domovem se mu stala Chata
pod Rysmi. Svět na horské
chatě, často na hraně komfortu, je pro něj místo na
půl cesty do ráje. To, že se
dá vyrazit na skialpy i do
Libanonu, vám potvrdí pro

změnu německý snímek
Crossing Lebanon. Americký dokument Float to
Ski vás pro změnu přenese
na řeku Middle Fork Salmon River v Idahu, která
není běžným cílem vodáků
a ani její okolní třítisícovky
nejsou plné lyžařů. Tak
dlouho se skupina vodáků
a lyžařů snažila naplánovat
tuhle expedici, až došli k
závěru, že to zkrátka nejde.
Že jediný způsob, jak zjistit
podmínky, je prostě sebrat
se a odjet. Další snímek –
K2:
The
Impossible
descent - představí polského lyžaře Andrzeje
Bargiela. Andrzej Bargiel
už totiž napořád bude
první. První, kdo dokázal
sjet z vrcholu K2– druhé
nejvyšší hory světa, která
má na kontě nejvíc neúspěšných pokusů o zdolání
– na lyžích. Mezi nejlepší
francouzské
záchranáře
horské služby vás zavede
krátký animovaný film
Hors Piste. Dalo by se říct,
že zraněný lyžař má štěstí v
neštěstí, když se dostane
do rukou právě jim. Jenže
zrovna dnes jako na potvoru nejde všechno tak, jak
by mělo. Film si od svého
vzniku vysloužil mnoho
ocenění za svůj vtip i důraz
na detail. Cyklus filmů
uzavře
český
snímek
Persian Lines. Ten nám
ukáže, že to, co dělá lyžař-

ské zážitky nezapomenutelnými je místo a kultura.
Vezme nás na svahy íránských hor i do íránských
ulic a na tržiště. Tady všude
vládne vlídnost a laskavost.
Nechce se věřit, že pár
měsíců na to budou ty
samé ulice plné násilí a
protestů. A že i přesto bude
sníh v horách pořád úplně
stejně studený.

Večer zpestří svou zajímavou přednáškou Jarka
Metelka, vášnivý cestovatel
a pohodář.

Po
celý
večer
bude
k dispozici něco dobrého
k jídlu a pití. Na závěr celého festivalu proběhne hlasování o nejlepší film a
bohatá tombola. (SK Outdoor Jeseníky, red)
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PŘIPRAVUJE SE

Ušlechtilá hudba Tria Bel Canto rozezní
staroměstskou radnici
Kulturní zařízení Starého
Města zve své občany na
koncert Tria Bel Canto,
který se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu
Staré Město 13. listopadu
2021 v 18.00 hodin.
Trio Bel Canto vystupuje
po celé České republice i
v zahraničí, na koncertech i
festivalech. Jeho repertoár
zahrnuje skladby skladate-

lů z období baroka a klasicizmu. Trio Bel Canto je
uskupení skládající se
z Anety Podracké Bendové
– soprán, Libora Janečka –
kytara a Marie Mikhailové
– flétna.
Koncert hudby českých
skladatelů, který Trio uvede ve Starém Městě, představí skladby takových
autorů jako jsou Adam

Ani divadelní jeviště kulturního domu nezůstane
v listopadu opuštěné. Ve
čtvrtek 18. listopadu si
mohou návštěvníci připomenout slavná vystoupení
jednoho
z komediálních
klasiků české scény Felixe
Holzmanna. Znalci typických scének určitě rádi
zavzpomínají, mladší ročníky se naopak seznámí
s nestárnoucím humorem
legendárního televizního
komika, typického svým
vzhledem a především
hlasem. Jeho dialogy byly
precizně propracované a
vtip spočíval nejen ve
vzhledu a natvrdlosti jeho
postavy, ale především
právě ve hře se slovy.
Letos by Felix Holzmann
oslavil sté narozeniny, a
tak není lepší příležitost
než zavzpomínat a užít si
jeho scénky v novém celovečerním představení. Jeho

autorem (nebo spoluautorem, chcete-li)
je filmový, televizní a
divadelní
herec
David Šír, který se
rozhodl
uvést
Holzmannův humor
zpět na scénu již
před deseti lety.
Vzhledem ke svým
imitátorským
dovednostem se ujal
rolí, které Holzmann
sám napsal, režíroval i hrál a představoval divákům ty
nejznámější scénky.
Později získal z rodinného
archívu i autorské scénky,
které nikdy zpracovány
nebyly a zařadil je do svého
vystoupení také. Jak ale
sám říkal, chtěli dát spolu
s kolegou Miroslavem Reilem divákům obojí. A tak
vytvořili unikátní interaktivní představení, ve kterém sami diváci mohou

Michna z Otradovic, František Benda, Josef Mysliveček, Ivan Jelínek, Leoš Janáček, Jana Obrovská, Jan
Truhlář či Miloš Štědroň.
Kombinace zpěvu, flétny a
kytary je velmi oblíbená,
poskytuje delikátní, ušlechtilý zvuk a jemnou dynamiku. (red)

Holzmann na scéně kulturního domu

rozhodovat, které scénky
uvidí. Názvy téměř všech
scének,
které
mají
v repertoáru, jsou totiž
během představení vystaveny nad jevištěm a diváci
si mohou sami určit další
skeč. Herci se tak řídí přáním publika a každé představení je originálním mixem původního i nikdy

nepublikovaného
Holzmannova humoru.
Představení s názvem Včera, dnes a zítra aneb nové
scénky Felixe Holzmanna
začne ve velkém sále staroměstského
kulturního
domu v 19.00. Lístky budou k dostání na místě.
(red)

Staroměstský bowling klub
zve všechny zájemce na

v 13.00. Startovné činí 200
Kč. Bližší informace zájemcům poskytnou Mária Moravčíková a Marie Bergmannová. U nich můžete
zároveň podávat i přihlášky k turnaji do 25. listopadu 2021. (red)

Bowlingový turnaj
jednotlivců
12. ročník Turnaje
jednotlivců mužů a
žen. Ten se uskuteční
v sobotu 27. listopadu
2021 v Restauraci Pod
javorem. Začátek turnaje je
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Knižní tip na listopad …

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
LISTOPADU

V listopadu přinášíme novinku pro milovníky Jeseníků, která spatřila světlo světa teprve v druhé polovině října. K dostání bude i
v našem Infocentru.
JÍZDNÍ KOLA V ČASE
Název knihy: Jeseníky - Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti
Autor: Ivan Fíla
Režisér, scenárista, spisovatel a fotograf Ivan Fíla putoval více než rok po
Jeseníkách, naslouchal nevšedním
příběhům z dávné i nedávné minulosti, zaznamenával pohnuté lidské osudy, dějinné tragédie a křivdy, vítězství
vůle a nezlomnosti. Vznikla tak fotoesejistická kniha Jeseníky - Čas, ten
pohyblivý obraz věčnosti. Autor seznámí čtenáře s příběhem legendárního fotografa Jindřicha Štreita; židovské víly, která se chtěla stát katolickou farářkou; nevidomé dívky, jež jezdí na koni a leze po skalách; s divokými
večírky malíře Gustava Klimta a jeho přáteli v letním sídle rodiny Primavesi;
ženou, která se narodila jako árijský nadčlověk ve zrůdném nacistickém spolku
Lebensborn a čtyřicet let hledala svoji biologickou matku; s farářem, který
bobulemi arónie vyléčil z rakoviny svoji pětadevadesátiletou maminku; se
zatáčkou, kde Hitler mohl přijít o život, ale bohužel nepřišel; s kmotrou neapolské mafie, která se kochala krásou jednoho ze sedmi divů Česka, a s dalšími. 40
povídek doprovází černobílé imprese ve stylu magického realismu. (librum.cz)

Česko-polský projekt „Oživit
tradice“ pokračuje

V jednom z minulých číslech Zlatého rohu jsem Vás
informovala, že Kulturní
zařízení města Staré Město
realizuje
společně
s partnerským
městem
Stronie Slaskie nový přeshraniční projekt „OŽIVIT
TRADICE“. V měsíci dubnu
proběhly online první společné
velikonoční
workshopy pro děti. Mladší
děti vyráběly velikonoční
beránky ze solné hmoty a
zdobily barevnými flitry
velikonoční vajíčka. Starší
děti zdobily velikonoční
buchtu a vyráběly velikonoční palmy. Přidruženou
aktivitou byla soutěž o

nejpěknější
velikonoční
košíček. Z naší strany se
účastnilo celkem 20 dětí.
V měsíci říjnu probíhaly ve
Staré Městě v kulturním
domě pod vedením pana
Kvapila z FTV production
filmové workshopy. Děti se
naučily, jak se film natáčí,
naučily se filmový materiál,
za pomocí speciálního
programu upravit, stříhat a
vyzkoušely si také pozici
moderátora filmu. Nový
dokument byl součástí
programu Filmového festivalu a bude umístěn na
webové stránky města.
V pondělí 18. 10. jely naše
děti do Stronie Slaskie na
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KULTURA

taneční
workshopy,
které probíhají
v Kulturním
domě ve Stronie Slaskie. O
průběhu přineseme
ještě
zprávu. A co
nás ještě čeká?
Společný umělecký
workshop ve
Starém Městě,
který
právě
připravujeme.
O termínu Vás
budeme informovat. (Windová)

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Místo: Vikýřovice, Muzeum silnic
Datum: od 9. října do 31. ledna 2022

Výstava ze sbírek Jana Hlavatého a Vladimíra Koukoly.

JELEN – VĚCI A SNY TOUR
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 6. listopadu od 20 hodin

Vyprodané sály, velké rádiové hity, několik
Cen Anděl a stabilní zájem posluchačů.
Jelen se v posledních letech vypracoval
mezi nejžádanější jména české hudební
scény. Kapela letos vydala novou desku
Věci a sny, která její tvorbu posunula
novým směrem. V jedenácti skladbách se
sice drží svých kořenů, díky kterým její
melodie jasně rozpoznáme hned po pár
úvodních tónech, jako celek ale působí
popověji. Vstupné 490,- v předprodeji,
v den
akce
550,Kč.
Více
na
www.kulturak.info.

KOULE FEST
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 12. listopadu od 19 hodin

3. ročník fesťáku Koule fest bude opět
jízda. Vystoupí česká popová kapela Mirai,
která má ve své sbírce mnoho ocenění jako
Český slavík nebo Anděl. Dále se můžete
těšit na Kateřinu Marii Tichou se skupinou
Bandjeez, Nedivoč, šumperskou skupinu
Sioux a nemůžeme již tradičně zapomenout
na kapelu Trocha klidu, která vám i letos
rozproudí krev v žilách! Vstupné od 390,Kč. Více na www.koulefest.cz.

PARTIČKA NA VZDUCHU
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 24. listopadu od 20 hodin

Oblíbená improvizační show, tak jak ji
známe: Richard Genzer, Michal Suchánek,
Michal Novotný, Jakub Kohák, hudebník
Marián Čurko a moderátor Luděk Staněk.
Vstupné
550,Kč.
Více
na
www.kulturak.info.

TEREZA MAŠKOVÁ S KAPELOU
Místo: Šumperk, KD
Datum: 30. listopadu

Vítězka Superstar Tereza Mašková vtrhla
na naši popovou scénu jako hurikán. Díky
jejímu mimořádnému hlasovému projevu ji
lze směle považovat za nástupkyni Mariky
Gombitové nebo Věry Špinarové. Přesvědčit se o tom můžete na předvánočním
koncertu, kde společně s kapelou okouzlí
šumperské publikum nejen oblíbenými hity
Vyznanie a Jednoho dne se vrátíš, ale i
jejími vlastními písněmi. Vstupné 350,v předprodeji, 450,- na místě. Více na
www.dksumperk.cz.
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JÍDLO

SVATOMARTINSKÁ HUSA

Penzion Národní dům
13. 11. – 14. 11. 2021

PENZION NÁRODNÍ DŮM ***
VE STARÉM MĚSTĚ
pořádá tradiční

ZVĚŘINOVÉ HODY
19. 11. – 21. 11.2021
Srdečně zveme příznivce dobrého jídla a skvělé zábavy.
Připravili jsme pro Vás naše tradiční zvěřinové speciality.
LISTOPADOVÉ VAŘENÍ

Kuřecí kaldoun s nudličkami

Listopadové recepty jsou prosyceny vůní masa, obzvláště toho svatomartinského, tedy husy a kachny. Nemusíte je
vždy jen péct v troubě, výborná a stejně sytá je i polévka z nich, tzv. kaldoun. A protože ne každý má rád kachní
maso, ale zároveň má rád husté polévky, přinášíme vám recept na kaldoun z kuřecího masa.
Ingredience (4 porce): 3 mrkve, 1 petržel, ¼ celeru, 2 cibule, 80 g másla, 50 g hladké mouky, 1,2 l kuřecího vývaru, kuřecí
maso z vývaru, 80 g sušených nudliček, sůl, pepř, petrželka

Postup: Kořenovou zeleninu očistěte a nakrájejte na malé kostičky. Cibuli nasekejte nadrobno. V hrnci zpěňte máslo, zeleninu orestujte, a jakmile začne mrkev pouštět barvu, přidejte cibuli a za občasného míchání osmažte dozlatova. Nesmí se
připálit! Snižte teplotu, zasypte moukou a za stálého míchání restujte asi minutu. Poté zalijte vývarem, přidejte kuřecí
maso, polévku přiveďte k varu, stáhněte teplotu a vařte na mírném ohni alespoň 20 minut, dokud nebude zelenina měkká.
Osolte, opepřete. Na poslední tři minuty nebo dle návodu na obalu přidejte nudličky a povařte. Nakonec dochuťte podle
potřeby solí a pepřem a vmíchejte nasekanou petrželku. (prozeny.cz) Dobrou chuť!
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OHLÉDNUTÍ

Český den proti rakovině 2021 ve Starém Městě:
233 ks prodaných
kytiček za 7599,- Kč.
Děkujeme!
Ve středu 29. září se konal
již 25. ročník celorepublikové dobročinné akce
„Květinový den“, jak je
přezdívána tradiční veřejná
sbírka společnosti Liga
proti rakovině. Smyslem
sbírky je získání finančních
prostředků na prevenci a
léčbu nádorových onemocnění, letos se zaměřením
na nádory ledvin, močového měchýře a prostaty.
V rámci Starého Města šlo o
16. ročník sbírky. Prodejní
místo bylo v přízemí radnice, na chodbě kanceláře
místního a bytového hospodářství. Dále od čtvrtka
30. září až do soboty 2.
října jste mohli kytičky
zakoupit
v Turistickém
informačním centru. Cena
za jednu květinu se ani
tentokrát
nezměnila,
k minimálnímu příspěvku
20,- Kč mnozí přidávali
další koruny navíc.
V pondělí 4. října byla pokladna na poště rozpečetěna, peníze spočítány a
vloženy na sbírkový účet
Ligy proti rakovině. Neprodané kytičky se zasílají zpět
do pořadatelské agentury.
Sběratelé kytiček si určitě
všimli, že letos měla kytička zelenou stužku stejně
jako loni. Je to kvůli tomu,
že z důvodu koronavirových opatření, a tudíž slabšímu prodeji v roce 2020
zbylo mnoho neprodaných
hotových květin. Proto se
pořadatelé rozhodli, že je
využijí i v letošním ročníku.
Nadále se opět počítá
s každoročním střídáním
barevných stužek.
Celkem se ve Starém Městě
prodalo 233 ks kytiček a

výnos činil 7599,Kč. Je to krásný
výsledek!
Počet
prodaných kytiček
v loňském roce byl
215 ks a vybraná
částka 5780,- Kč.
Pořadatelskou službu letos
zajistily tyto dámy: Věra
Pešková, Lída Hejná, Lenka
Panská, Jiřina Žižková,
Veronika Krejčí, Hanka
Nejedlá a Jitka Urbanová
Pešková. Děkujeme všem
dárcům za každou korunu
a dobrovolníkům za pomoc! Pokud jste nestihli
koupit kytičku, můžete
nadále přispět na sbírku
formou dárcovské sms
zprávy a obdržet tzv. ekytičku. Více informací na
www.denprotirakovine.cz.
Jelikož jsem stála u zrodu
Květinového dne ve Starém
Městě, dovolím si zrekapitulovat proběhlých 16
ročníků, přestože to není
žádné kulaté výročí. Poprvé
jsem se setkala s touto
květinovou sbírkou před
lety v Šumperku, kde mi
kytičku na ulici nabídly

Staroměšťačky
prodávat
květinky také u nás. Už sice
nevím, kdo ze Starého
Města tehdy chodil na
zdrávku a tudíž by připadal
v úvahu jako staroměstský
dobrovolník, každopádně
paní učitelka – organizátorka sbírky ze zdrávky mi
řekla, že k nám nikoho
posílat nebude, a že si sbírku mohu uspořádat sama.
Tak jsem si zjistila kontakty, objednala potřebné
materiály, letáky, plakáty,
250 ks kytiček, vyrobila
výzdobu. 10. května 2006
jsme spolu s dalšími kolegy
z radnice na chodníku před
turistickým informačním
centrem celý den pilně
nabízeli kytičky s růžovou
stužkou. V ČR tou dobou již
desátý, u nás však teprve
první ročník se krásně
vydařil. Všech 250 objed-

studentky
zdravotnické
školy. Později jsem do
školy
telefonovala
s prosbou, zda by v dalším
roce mohly studentky –

naných kytiček se prodalo,
pokladnička ukrývala bezmála šest tisíc korun a lidé
nešetřili kladnými ohlasy.
Akce měla úspěch a od

dalších let ji organizačně
zaštítila Komise pro zdravotní a sociální péči, se
kterou od začátku jako
dobrovolník spolupracuji.
Stanoviště se postupně
přesunulo na prostranství
k horní kašně, podle počasí
byl stánek buď venku, u
vchodu do někdejšího
Probia nebo v přízemí
radnice. A že někdy bylo
pořádně sychravo, květen
nekvěten!
V minulých letech se pokladna s penězi vždy následující den vezla do Šumperka do banky, později
převzala zpracování hotovosti Česká pošta, což je
pro mě jednodušší a rychlejší. Vždycky napjatě očekávám, jaký že výsledek to
tentokrát bude, zda vyšší
nebo
nižší
než
v předchozím
roce.
A
vždycky si pak říkám, že to
přece nejsou závody, ale
jde o podporu dobré věci a
taky o radost. Vzpomenu si
na pána, který přišel a
s úsměvem řekl: „Dám
příspěvek stovku a kytku
nechci, nemám na to doma
místo.“ Nebo na paní, která
se hrdě hlásí k tomu, že jí
nabízeli
kytičku
v Šumperku, ale ona jako
Staroměšťačka si ji chce
koupit tady. Je fajn, že takto
mírumilovně naladěných
lidí je pořád více než rozmrzelých odpůrců, kteří

ZLATÝ ROH/LISTOPAD 2021
mají potřebu vylít si svoji
zlost na celý svět právě
dnes, a právě na nás jako
na organizátory sbírky.
Mohlo by se zdát, že připínání kytiček na klopu je
každý rok stejné, obzvlášť
po tolika letech. Ale přece
je to pokaždé jiné. Připínala
jsem kytičku tolika lidem,
kteří už jsou dnes na jiném
světě. Nebo jsem ji dávala
na kočárek dětem, které už
dnes chodí do školy, třeba
svým vlastním dětem. Ať
tak či tak, jedna věc je na
téhle akci nevídanou raritou. A to kouzelných 20,Kč, což je minimální prodejní cena za jednu kytičku.
Od prvního celorepublikového ročníku v roce 1997
je to každý rok stále stejná
částka. Napadne vás něco,
co jsme si mohli koupit
(byť jednou za rok) od
roku 1997 až do dneška za
stále stejnou prodejní cenu? Co se za pětadvacet let
ani o korunu nezdražilo?
Mně tedy nic dalšího nenapadá.

Drakiáda

16 let Květinového dne ve Starém Městě v číslech
Rok
Prodané kytičky
Barva stužky
Výnos
v ks
v Kč
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Celkem

V tabulce uvádím počty
prodaných květin a získaných peněz v jednotlivých
letech spolu s barvami
stužek, ať můžete posoudit,

250
350
333
315
348
346
323
340
275
328
337
320
316
265
215
233
4894

Růžová
Modrá
Zelená
Hnědá
Červená
Fialová
Oranžová
Zelená
Tyrkysová
Stříbrná
Růžová
Modrá
Vínová
Oranžová
Zelená
Zelená

jaké máme pěkně barevné
výsledky. Jednou nahoru,
jednou dolů, jinak by to
byla nuda.

5.757,7.760,50
6.843,7.094,8.161,8.097,7.500,8.371,6.794,7.828,8.279,7.159,7.199,7.077,5.780,7.599,117.298,50

Děkuji všem dárcům a
spolupořadatelům Květinového dne! (Urbanová
Pešková)

Jedno takové velmi vydařené podzimní odpoledne
V sobotu 16. října mohli
přijíždějící do Starého
Města zahlédnout na obloze mezi areálem bývalých
kasáren a restaurací Pod
javorem hned několik
draků najednou. Na Drakiádu pořádanou Beton
Bunkr Clubem Kronfelzov
dorazily nejen rodiny
s dětmi, ale i páry. Počasí
akci přálo – bylo slunečno,
jen v první části bylo díky
bezvětří otázkou dobré
techniky a vytrvalosti
udržet draky ve vzduchu.
Nicméně přítomní to nevzdávali, a tak byli nakonec odměněni zlepšením
povětrnostních podmínek.
V jednu chvíli tak bylo

k vidění na obloze nejméně 10 draků různých barev
i velikostí. Řídili je jak
dospělí, tak samotné děti.
Akce se zúčastnilo kolem
35 lidí a všichni si slunečné počasí i pouštění draků
jaksepatří užili.
Účastníci zakončili akci ve
Vojenském muzeu, kde
byly k opečení špekáčky,
občerstvení pro děti i
dospělé a spousta dalších
aktivit pro děti. Vyvrcholením akce bylo ocenění
výkonů během drakiády
v pečlivě
připravených
kategoriích. Všichni si
přišli na své a děti odcházely se spoustou odměn.
(red)
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Filmfest 2021 je za námi
Předposlední říjnový víkend přivedl do našeho
kina nejen filmové a hudební fanoušky, ale také
spoustu zajímavých hostů.
Letošní ročník Filmfestu se
tematicky věnoval dvěma
stěžejním
regionálním
tématům. Jednak to bylo
výročí Národní přírodní
rezervace Králický Sněžník
a jednak filmové lokace
v našem kraji. Obě témata
nabídla mnoho zajímavých
snímků, prezentací, filmů,
hostů a besed.
Páteční večer zahájil dokument žáků základní
školy o předchozím ročníku festivalu. Šlo nejen o to
zavzpomínat na osobnosti,
které přijely, ale i historii
samotného
kina
a
v neposlední řadě připomnělo i filmové aktivity
nejmladší generace. Na ni

přinesl poutavé přednášky o sněžnické rezervaci, problematice
ochrany přírody i kontroverzní stavby rozhledny. Přednášky byly
doplněny fotografiemi
různých míst rezervace,
které ukázaly, že máme
být patřičně pyšní na
místa, ze kterých pocházíme a na přírodní
bohatství v našem bezprostředním
okolí.
Snad
v přítomných
příspěvky zanechaly i
pocit, že každý z nás by
se měl snažit, abychom
tuto krásu zanechali i pro
naše děti; aby se nestala
obětí
developerských
ambic, protože na rozdíl
od všech sjezdovek, rozhleden, umělých vyhlídek a
mostů je naprosto jedinečná a rozhodně pro lidskou

navázal v sobotu i další –
nejnovější – snímek žáků
vytvořený letos na základě
filmařského
workshopu
v rámci projektu Oživit
tradice. Páteční večer poté

duši i tělo bohatší a přínosnější. V komorní atmosféře proběhla i přednáška
či nakonec spíše dialog
s mimo jiné redaktorem
Českého rozhlasu Olomouc

Miroslavem Kobzou, který
zná snad každý kámen od
Vidnavy po Olomouc a
jehož poutavé vyprávění a
znalosti historie i přítomnosti našeho kraje by rozhodně stálo za to slyšet na
samostatné akci.
Nemálo inspirativní byl i
hraný historický dokument o životě a díle Jana
Amose Komenského, jehož
názory a představy o školství i životních postojích
jsou dodnes více než aktuální a bezmála 400 let,
které uplynuly od jeho
smrti, nezměnily nic na
nutnosti vracet se k jeho
myšlenkám. Po něm následovala velmi příjemná
diskuse s tvůrci filmu
manželi Hlavsovými a
představitelem
jedné
z hlavních rolí – malíře
Rembrandta – Igorem
Barešem. Ostatně právě
množství hostů, kteří přijeli, tvořilo letošní ročník
unikátním. Z nich bylo
patrné, že jde o lidi se
silným vztahem k našemu
kraji a že nejde jen o místa,
která slouží jako krásné a
zajímavé filmové lokace,
ale především o místa plná
příběhů, zajímavých lidských
osudů
a v neposlední řadě i unikátní přírodní bohatství.
Tvůrčí tým Princezny
zakleté v čase ostatně
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OHLÉDNUTÍ

potvrdil, že se zpátky do
těchto míst vrátí při natáčení druhého dílu pohádky. Besedu doplnil o nabídku pro všechny, kteří
by se chtěli na tvorbě pohádky podílet, ať už organizačně nebo například
coby komparsisté. Příjemným vstupem byl i film o
filmu Díra u Hanušovic a
přítomnost jeho spoluautora Lubomíra Smékala.
Na omezeném prostoru
našich novin nelze vypsat
všechny momenty festivalu, ale lze je alespoň shrnout tak, že na zajímavá
setkání všeho druhu byl
letošní ročník extra bohatý
a snad ani nízká účast
nezkazila přítomným divákům i hostům kouzelnou
atmosféru místního kina.
Vzhledem k tomu, že jde o
unikátní akci tohoto druhu
v našem městě, lze do
příštího ročníku jen doufat
ve větší zájem ze strany
zástupců města, stejně
jako z řad široké veřejnosti. Protože zájem o naše
město a okolí jde ruku
v ruce s nastolenými tématy filmového festivalu.
(red)

ZLATÝ ROH/LISTOPAD 2021

8

MĚSTO

Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení ze 75. Rady města
Staré Město ze dne 21. 9. 2021
730. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-12-8019060/VB/1 mezi
městem Staré Město a ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
731. Rada města schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem
Staré Město a Ol. krajem a pověřuje starostu podpisem
výše uvedené smlouvy.
732. Rada města nemá námitek k částečné uzavírce sil.
II/446 u obce Chrastice v termínu 7. 10. 2021 – 30. 10.
2021.
733. Rada města schvaluje inventarizační komisi, hlavní
inventarizační komisi, likvidační komisi a plán inventur
města Staré Město pro provedení inventarizace za rok
2021.

Rada města bere na vědomí:
- Informace k rozpočtovým změnám v rámci kapitol k 31.
8. 2021.
- Prosbu majitelů pěti nemovitostí v Nové Senince o
spolupráci a pomoc ve věci vyřešení příjezdových
pozemních komunikací k těmto nemovitostem s tím, že
prosba bude předložena k projednání na zasedání
zastupitelstva města.

Výpis z Usnesení ze 76. Rady města
Staré Město ze dne 4. 10. 2021

734. Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
na Filmfest Staré Město a pověřuje starostu podpisem
výše uvedené smlouvy.

Osvětlení hřbitova

Při čtení této informace jste
asi zaznamenali, že máme
nově osvětlený hřbitov. Na
hřbitově a před kostelem je
umístěno celkem 11 LED
solárních světel. Provoz
svítidel je plně automatizovaný. Zapnutí a vypnutí
svítidla je řízeno fotočidlem. To znamená, že při
vstupu na hřbitov fotočidlo
zaznamená pohyb a světlo
se plně rozsvítí a cca po 15

– 20 minutách zase přejde
do úsporného režimu.
Výhodou tohoto osvětlení
je, že jsme nemuseli rozkopat hřbitov na položení
kabeláže a ještě využíváme
solární energii. Jedno světlo je také instalované na
Polní ulici.
A co dalšího právě děláme?
Opravujeme chodníky od
bankomatu
směrem
k parkovišti.
Dále

735. Rada města schvaluje prominutí nájmu kina pro akci
SNOW FILM FEST 2021 ve dnech 12.-14.11.2021.
736. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na úpravu
venkovního schodiště U Huga a pod gabionovou stěnou
v ul. Bezručova a dále úpravu chodníku na náměstí pod
bankomatem, chodník od Penzionu Pohoda k opěrné
gabionové stěně a pověřuje starostu podpisem výše
uvedené smlouvy.
737. Rada města schvaluje vybudování osvětlení hřbitova a přidání 1 lampy na ul. Polní, směr p. Machálka.
738. Rada města schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2284/2021-SML
717/3081-21/N/Hra - Nová Seninka na parc. č. 2455/1
o výměře 8 647 m2.
739. Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
kanalizace v kasárnách (připojení na kanalizaci a ČOV).
740. Rada města schvaluje dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se spol. ASEKOL a.s. a
pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku
smlouvy.

Rada města bere na vědomí:
- Žádost J. R. o prodej pozemku p.č. 268 v k.ú. Staré Město
pod Králickým Sněžníkem s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města.
- Žádost M. M. o prodej pozemku p.č. 1777/1 a p.č.
2396/1 v k.ú. Nová Seninka s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města.
- Žádost Ing. Mgr. L. Š., MBA o prodej části pozemku p.č.
2224/71 v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
s tím, že žádost bude předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města.

v Bezručově
ulici nebudete chodit po
štěrku, ale po
opraveném
chodníku.
Opravíme
schody
u
gabionové zdi směrem
k ulici Úzká. Schody u Huga
se dočkají také renovace.
V parku u pošty připravíme
odstavnou plochu pro auta

INZERCE

pro návštěvníky kostela a
hřbitova. Pro nedostatek
dlažby bude ale plocha
dokončena až na jaře příštího roku. (Kamp)

HLEDÁM
Pro autodopravu hledáme řidiče skupiny B do 3,5 tuny pro pravidelný rozvoz.
A brigádníka, řidiče skupiny C.
Bližší informace na tel. čísle 777 140 507

ZLATÝ ROH/LISTOPAD 2021

9

SPECIÁL

Využijte příležitosti odepsat své dluhy v rámci
milostivého léta

Každý jedenáctý obyvatel České republiky má dluhy. V tomto ohledu je zadluženost přibližně na úrovni Německa
či jiných okolních zemí. V čem se ale lišíme, je daleko vyšší počet exekucí. Podle odborníka na dluhovou problematiku Daniela Hůleho jsou příčinou dnešní situace zákony a vyhlášky, které v Česku platily přibližně do přelomu
tisíciletí. Právě teď přichází jedinečná příležitost pro zadlužené obyvatele zbavit se části svých dluhů.
Podle posledních odhadů
Exekutorské komory jsou v
Česku vedeny exekuce
proti zhruba 720 tisícům
lidí. Domníváme se, že
tohoto zákonem schváleného odlehčení z dluhů,
takzvaného
Milostivého
léta, by mohlo využít až
200 tisíc lidí. „Pokud by byl
využit plný potenciál akce,
mohlo by dojít k odpisu
dluhů až ve výši šesti nebo
sedmi miliard korun,“ míní
odborník na dluhovou
problematiku Daniel Hůle z
organizace Člověk v tísni.
„Bavíme se opravdu o naprosto
bezprecedentní
příležitosti, jak se zbavit
části svých dluhů,“ dodal
Hůle.
Příčiny zadluženosti v ČR

„Do roku 2000 prakticky
nebyly regulovány úvěry –
někdo vám mohl půjčit 5
tisíc korun a za pár let z
toho bylo 200 tisíc. Zároveň Pavel Němec zvedl
extrémním
způsobem
odměny advokátů u bagatelních dluhů,“ vysvětlil

Hůle a dodal: „To jsou
všechny ty slavné dluhy,
třeba za jízdu načerno, kdy
za pět jízd bez jízdenky
mají dnes lidé exekuce v
řádu 120 nebo 150 tisíc
korun. A toto všechno je
možné Milostivým létem
řešit,“ říká k akci, která
potrvá od 28. října do 28.
ledna příštího roku, tedy
přesně tři měsíce, Daniel
Hůle.
Komu akce pomůže?

Akce zvaná Milostivé léto je
určena všem, kteří mají
soudní exekuce u veřejnoprávních institucí. „Je tam
podmínkou, že musí být
doplacena jistina dluhu a
příslušenství, na kterém se
doplatí 908 korun. A tím je
dluh zaplacen,“ uvedla
dluhová poradkyně Ladislava Kubišová z organizace Člověk v tísni – Olomoucký kraj. Jednou z
osob, které akce Milostivé
léto výrazně uleví, je paní
Miluše. Té už přes rok
pomáhají v organizaci
Člověk v tísni řešit finanční

Vyskytli jste se i vy v tíživé
situaci? Chtěli byste se
poradit jak na dluhy? Zavolejte dluhovým poradkyním a poradcům z organizace Člověk v tísni v Olomouckém kraji. Služby jsou
poskytovány zdarma.
Hranice (+Lipník n/B)
Lucie Mikšíková lucie.miksikova@clovekvtisn
i.cz 778 425 956

Jeseník
Petr Kabelík petr.kabelik@clovekvtisni.cz
Ladislava Kubišová ladisla-

va.kubisova@clovekvtisni.c
z , 775 436 753

Olomouc (+Šumperk)
Lucie Holubcová Jirušková
lucie.holubcova@clovekvtisn
i.cz, 777 782 078
Vendula Kroupová vendula.kroupova@clovekvtisni.c
z, 777 367 873
Natálie Lisová natalie.lisova@clovekvtisni.cz,
777 782 078
Prostějov (+Konice)
Monika Bartoníková monika.bartonikova@clovekvtis
ni.cz, 770 190 854
Eva Vyhlídalová
eva.vyhlidalova@clovekvti
sni.cz, 778 485 352

Přerov
Monika Osmanová monika.osmanova@clovekvtisni
.cz, 775 871 533
Monika Vinklárková monika.vinklarkova@clovekvtis
ni.cz, 770 101 152
(Autor: Člověk v tísni)

INZERCE

NABÍZÍME
zprostředkování nákupu satelitního zboží. Montáže, rozvody, servis DVB-S satelitních sestav a
pozemního Terrestrialního DVB-T vysílání. Doladění stávajících parabol. Naladění nových
programů a poradenství.
Specializované fórum zabývající se satelitní
problematikou naleznete na
www.satdigitalne.cz.

Kontakt: 737537353

potíže syna, kterému vznikl
dluh u zdravotní pojišťovny, naši kolegové z jesenické pobočky. A protože
zdravotní pojišťovna je
jednou z institucí, na kterou se Milostivé léto vztahuje, bude si moci paní
Miluše i její syn už brzy
oddychnout - z původních
300 tisíc korun se synův
dluh vyšplhal na více než
700 tisíc. Díky Milostivému
létu proto dojde k jeho
výraznému snížení.

Opravy chladniček, mrazniček, el. sporáků,
bojlerů, aku kamen u Vás doma.

Prodej nových chladniček, sporáků a bojlerů.
Jejich zapojení a předvedení.

Kabát Jan

B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
E-mail: kabat-opravy@volny.cz
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
V listopadu oslaví svá významná životní
jubilea:
Štefan Daniel

Alžběta Konkolová

VZPOMÍNKA
Nikdy neztratíš toho, koho nosíš ve svém srdci…
Možná ztratíš jeho přítomnost a jeho hlas. Ale to, co
ses od něj naučil, to, co ti po sobě zanechal, neztratíš nikdy.

Dne 16. listopadu by se dožil 85 let náš tatínek a manžel

Jiří Macháček

Pavel Mrekva

pan Ondřej ALBERT.

Alois Pospíšil

Antonín Schwan
Emma Šulová

Veronika Trojáková

Našim spoluobčanům přejeme stálé zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života!

S láskou vzpomíná manželka a synové a dcery
s rodinou.

Narození
Markéta Gáborová

INFORMACE O PLÁNOVANÝCH
ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY

David Kozár

Sofie Kukumbergová
Evelyn Trčková
Úmrtí

Josef Majdiak
Josef Průša

TIC informuje:

Fotograf Štěpán Ručka nabízí publikaci
Staré Město pod Sněžníkem a okolí v letecké
fotografii.
Knížka je v kroužkové vazbě ve formátu A5 a nabízí
cca 70 leteckých snímků Staroměstska.
Cena se bude pohybovat okolo 220,- Kč/ks.
Zájemci si mohou knihu prohlédnout v TIC Staré
Město a případně si ji zde i zarezervovat.

Na stránkách města (mu-staremesto.cz) je nově
umístěn banner ČEZ DISTRIBUCE, kde najdete
informace o plánovaných odstávkách elektřiny
v naší obci včetně přilehlých částí.
Po rozkliknutí budete přesměrováni na stránky
ČEZ DISTRIBUCE, kde najdete i konkrétní čísla
popisná.

Plánované odstávky jsou zde zveřejňovány minimálně 15 dní předem.

Velké poděkování

Michalu Petreňovi
za ochotu a rychlost při realizaci chodníku za domem.
Nájemníci z domu č. 357

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ

26. 11. 2021

Pokud opatření dovolí, můžeme se těšit na vánoční trhy a vše
ostatní, co k rozsvěcení staroměstského vánočních stromů patří!

OMLUVA

V minulém čísle jsme uvedli chybné jméno ve vzpomínce na paní Veroniku
Konyarikovou. Vzpomínaly
na ni rodiny Danielova a
Pařízkova. Tímto se
omlouváme.

ZLATÝ ROH/LISTOPAD 2021
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Technohrátky
Dne 22. září se
žáci 8. a 9. třídy
zúčastnili
akce
Technohrátky,
kterou
každoročně
pořádá
Střední odborné
učiliště opravárenské
v Králíkách. Žákům byla představena specializovaná pracoviště a bylo pro ně
nachystáno několik
dílčích
úkolů, ve kterých
soutěžili
proti
ostatním školám. Kromě
klasických činností, jako
byla montáž kola na osobní
automobil nebo výroba
kovových štítků v zámečně,

žáky zaujala návštěva kovárny, kde si mohli vyzkoušet z rozžhaveného železa
vykovat hrot. Následně si
na obrobně vyzkoušeli

vyřezat závit na soustruhu.
Žáky také zaujala svařovna,
kde se pokoušeli svařovat
na virtuálním trenažéru.
Všichni také absolvovali

Okresní kolo přespolního běhu

ZŠ Staré Město se dne 22. 9.
2021 účastnila okresního
kola v přespolním běhu.
Sportovní soutěž pořádalo
Středisko volného času na
SOŠ Šumperk. Přespolního
běhu se účastnilo 23 žáků
ve čtyřech kategoriích:

V kategorii III. DÍVKY nás
reprezentovaly Pacalová
Ema, Pacalová Adéla,
Pacalová Tereza, Suchomelová Sára, Nejedlá
Sofie, Váňová Gabriela.
V kategorii VI. DÍVKY pak
běžely Nejedlá Terezie,
Nováková Tereza, Hanáková Vanesa, Luksová
Kateřina,
Matoušová
Gabriela a Zapletalová
Viktorie.

Staroměstští chlapci se
účastnili také ve dvou různých
kategoriích.
V kategorii III. CHLAPCI
běželi za naši školu
Hmelár Matyáš, Mikuláš

Štěpán, Žmijovský Štefan,
Vogel Lukáš, Novák Vojtěch a Novák Tomáš. Další
kategorií pak byla VI.
CHLAPCI, v níž bojovali
Galčík Adam, Pacal Matyáš, Polach René, Polach
David a Vařák Tomáš.
I přes nepřízeň počasí, kdy
od rána hustě pršelo a
terén byl mokrý a kluzký,
se žáci naší školy snažili
poprat s náročnou tratí.
Některým se podařilo bojovat úspěšněji, jiní měli
náročnou konkurenci nebo
nezvládli ustát podmáčenou trať. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci naší školy! A
gratulujeme
Pacalové
Adéle, která obsadila ve
své kategorii 3. místo a
Pacalové Tereze za 6.
místo. (Tým tělocvikářů
při ZŠ Staré Město)

dopravní test a vyzkoušeli
si základy první pomoci. (J.
Vomlel)

ZLATÝ ROH/LISTOPAD 2021

Plavání nás baví

V loňském
roce
nás
v průběhu
plaveckého
výcviku zastavila opatření
spojená s výskytem onemocnění Covid. Letos jsme
k plaveckému
výcviku
nastoupili již 8.9.2021 a
budeme doufat, že do konce listopadu se nám podaří
absolvovat všech deset
lekcí. Plavání je součástí
školního
vzdělávacího
programu a povinně se jej
účastní žáci druhého a
třetího ročníku. Myslím ale,
že o povinnosti mluvit
nemusíme, jelikož se děti

na plavání těší. Spolu
s druháky a třeťáky s námi
jezdí ještě deset dětí
z mateřské školky, a i ty si
řádění ve vodě patřičně
užívají.
Již po prvních pěti lekcích
je vidět, že i naprostí neplavci už mají odvahu sundat korkové pásky, ponořit
se, lehnout si na vodu a
pomalu se učit správnou
techniku plavání. Ti, kteří
již plavou, se učí nové plavecké styly a zdokonalují se
v technice plavání. Po povinné části mají děti vždy
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dostatek
času si
vodu
užít
a
společně
dovádět.
Všichni
žáci
dělají
veliké
pokroky
a my vyučující i rodiče
z toho máme upřímnou
radost. Doufáme, že se ze
všech dětí stanou zdatní
plavci, kterým láska k vodě
vydrží celý život. Třeba

budeme nejen chodit pěšky
kolem světa se staroměstskými občany, ale snad
jednou společně naši Zemi
obeplujeme…(Matkovská)

Spolu pěšky kolem světa
Měsíc se s měsícem sešel a
my vám přinášíme shrnutí
našeho společného projektu Spolu pěšky kolem světa.
Dovolte nám tedy trochu
statistiky. Do 30. září jsme
společně urazili 44 196,56
kilometrů! To znamená, že
nejenže jsme úspěšně obešli svět a virtuálně nakoukli
do spousty zajímavých míst
světa, ale tak trochu jsme
dokonce přeskočili Staré
Město a urazili téměř o
3000 kilometrů více, než
jsme si na začátku května
odvážně naplánovali. Jak

by taky ne, do akce se zapojilo 406 lidí, z toho 356 vás,
kteří ve Starém Městě přímo bydlí a 50 přátel ze
všech koutů republiky i
celého světa! Chodili za nás
například v Americe, Polsku, Itálii a dalších zemích.
Nejmladší účastníci měli
rok, nejstarší 86 let. Nezanedbatelnými
kilometry
přispěli i děti Mateřské
školy, stejně jako nás vydatně podporovali i žáci
Základní školy.
Během října jsme přijímali
návrhy na projekt, který

zafinancuje
města
z přislíbených prostředků
stejně a k němuž se přidají
prostředky
získané
z prodeje placek s logem
města. Hlasování o vítězný
projekt proběhne 1. – 30.
listopadu 2021 buď prostřednictvím emailu nebo
v TIC a knihovně, kde bude
seznam projektů, ze kterých si vyberete ten, který
budete chtít, aby se uskutečnil.
Díky za každý kilometr,
kterým jste přispěli. Hrdě
smekáme klobouk před

všemi, kteří se naší akce
účastnili. Jsme pyšní, co
Staroměšťáci
dokážou,
když se spojí. JSME DOBŘÍI!! (Janoušková)

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: ČTVRTEK 18. 11. 2021
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